
 
 

Informasjonsbrev om koronavaksinasjon i Ullensaker kommune  

Vi tilbyr registrering for vaksine mot koronaviruset til alle over 18 år i Ullensaker. Registrering og 

timebestilling foregår digitalt. Det er viktig for oss å nå alle innbyggere også de som ikke har tilgang til 

digitale verktøy.  

• Alle over 80 år i Ullensaker blir kontaktet på telefon om registrering til vaksinering.  

• Har du ikke har tilgang til digitale verktøy? Her er to alternativer for hvordan du får registrert 

deg: 

Få hjelp av en pårørende eller nær bekjent til digital registrering  

• Gå inn på Ullensaker kommunes nettside www.ullensaker.kommune.no/koronavaksine/ 

• Vi anbefaler bruk av datamaskin eller nettbrett og nettleseren Google Chrome. Trykk på 

knappen med lenken til vaksineregistrering: «Registrer deg her.» 

• Du kommer da inn på nettsiden for vaksinering. Logg deg inn ved å bruke din kodebrikke, 

BankID eller BankID på mobil. Den som hjelper deg, må da logge seg inn ved å bruke sin egen 

kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Hjelperen skal ikke registrere opplysninger om 

seg selv, men legge inn opplysninger om deg. 

• På nettsiden skal dere registrere fødsels- og personnummer, et telefonnummer og svare på 

spørsmålene som stilles. Kommunen vil bruke telefonnummeret som registreres til å 

informere om når det er klart for timebestilling. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du 

registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til 

vaksinasjon når det blir din tur til å vaksineres. 

Du har ikke noen som kan hjelpe deg eller mulighet til å bruke Internett - ring 

vaksinasjonstelefonen 

• Ring vaksinasjonstelefonen på telefonnummer 404 02 131  

• Åpen mandag – fredag kl.09:00-15:00. 

• Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.  

• Vaksinasjonstelefonen kan ikke svare på andre spørsmål enn, hvordan du skal registrere deg 

og timebestilling. 

• Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen. 

http://www.ullensaker.kommune.no/koronavaksine/


 
 

Informasjon om vaksinen 

• Vaksinen er gratis og frivillig.  

• Hvor du skal ta vaksinen vil du få informasjon om når timen avtales. 

• Hovedmålet med vaksinasjon mot koronavirus er å forebygge sykdom og død.  

• Vaksinasjon skjer i grupper, og prioriteringen mellom gruppene er bestemt av Regjeringen.  

• Alle som får tilbud anbefales å ta vaksinen, også de som har hatt korona.  

• Du får beskjed når det er din tur til å få tilbud om vaksine. 

• Nedenfor ser du detaljert informasjon om første trinn av vaksinasjonsprosessen, samt annen 

overordnet informasjon.  

Prioriterte grupper 
Norge får vaksiner levert gradvis, og i begynnelsen vil det ikke være mange nok vaksiner til å 

vaksinere alle samtidig. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt en prioritering 

som Ullensaker følger:  

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper  

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper  

3. Alder 75-84 år  

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for 

alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander    

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander  

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

8. Alder 55-64 år  

9. Alder 45-54 år  

Etter at de prioriterte gruppene er vaksinert, åpnes det for at alle over 18 år kan vaksinere seg. 

Vi får opplysninger om personer i alderen 18 – 65 år med særlig høy risiko grunnet underliggende 

sykdom direkte fra fastlegene. Hvis du har spørsmål om vaksinasjon fordi du har særlig høy risiko, 

kontakt din fastlege. 

Vaksinasjon i Ullensaker skjer i tre trinn   

1. Registrering der du gir oss beskjed om du ønsker vaksine eller ikke.  



 
 

• Vi ber om registrering for å kunne planlegge bedre og tilby vaksine raskt når den er 

på plass.  

• Registreringen foregår digitalt. 

• En pårørende kan registrere for deg som ikke selv har mulighet til dette.  

• Du som ikke kan registrere deg digitalt, kan ringe.  

• Hvis du ombestemmer deg, kan du sende inn skjemaet på nytt.  

2. Timebestilling når det er din tur på prioriteringslisten.   

• Du får SMS med invitasjon til vaksinasjon og lenke til digital timebestilling.  

• Du som ikke kan bestille time digitalt, kan bestille time via telefon.  

• Detaljert informasjon om dette gis i SMSen – dersom en pårørende har registrert for 

deg vil vedkommende få sms. 

3. Vaksinering – du skal ha to doser. 

• Alle som har fått dose nummer en, er sikret å få dose nummer to til riktig tid. 

• Du får detaljert informasjon om dose nummer to senere i prosessen. 

Transport til vaksinasjonsstedet 

Alle som ønsker å vaksineres har i utgangspunktet selv ansvar for å komme seg vaksinasjonsstedet. 

Du som ikke kan komme deg til vaksinasjonsstedet selv, men har mulighet til å få bistand fra 

pårørende eller andre nære, bes om å få hjelp av disse. Du som er helt avhengig av å få annen hjelp 

til transport, bes om å si ifra om dette når du registrerer deg.  

Mer informasjon 

• Den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015 svarer på generelle spørsmål om 

koronaviruset.  

 

Med vennlig hilsen  

Ullensaker kommune. 

 


